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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A budakalászi 2. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa a 2. körzet működtetési jogát 2017. 

október 1. napjától dr. Tordas Dániel csecsemő és gyermekgyógyász részére értékesítette, aki a 

körzetet e naptól működtetni kívánja.  

A Képviselő-testület a praxisjog átadásához az 102/2017.(VI.1.) határozata alapján hozzájárult, s a 

praxis engedély kérelmezése érdekében előszerződést kötött dr. Tordas Dániellel. 

 

Dr. Tordas Dániel a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályától megkapta a praxisengedélyt. 

Ez alapján az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Budakalász, 2. számú gyermek 

háziorvosi körzetben lakó gyermekek egészségügyi ellátására, valamint a Budakalászi Egészségház 

használatára vonatkozóan. A szerződések az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében 2017. október 1. napjától szerződést köt Dr. Tordas Dániel csecsemő és 

gyermekgyógyásszal (ÁNTSZ azonosító sz.: 130095153) a Budakalász Város közigazgatási területén 

lévő 2 számú gyermek háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási és használati 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2017. július 7. 

 

 Rogán László 

  Polgármester 
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Feladat-ellátási szerződés 

 

Amely létrejött BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., 

adószám: 15730961-2-13, KSH számjele: 15730961-8411-321-13) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ 

polgármester, valamint 

DR. TORDAS DÁNIEL csecsemő és gyermekgyógyász (ÁNTSZ azonosító sz.: 130095153) 

között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 

Budakalász Város Önkormányzat megbízza DR. TORDAS DÁNIEL csecsemő és gyermekgyógyászt 

2017. október 1. napjától határozatlan időre, minimum öt naptári évre, hogy a gyermek háziorvosi 

teendőket területi ellátási kötelezettséggel lássa el a 2011 Budakalász, Klisovác u.6. szám alatt lévő 

2. számú gyermek háziorvosi körzetben.  

 

I. A területi ellátási kötelezettség keretében ellátandó feladatok: 

Dr. Tordas Dániel a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. 
számú gyermek háziorvosi körzetben a gyermek háziorvosi feladatokat (az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv) és a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet alapján) 
vállalkozás keretében ellátja, melynek keretében különösen: 

1. A gyermek háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészégi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

2. Heti 20 órát rendel (meghatározott időben) 
 

Hétfő 14.00 – 17.00 
Kedd 08.00 – 11.00 

Szerda 08.00 – 11.00 
Csütörtök 09.00 – 11.00 

Péntek                               14.00 – 17.00 
3. A gyermek háziorvos köteles ellátni a gyermek háziorvosi körzet területén lakó, hozzá 

bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá 
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt 
ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezethet.  

4. Indokolt, sürgős esetben házhoz megy, fekvő beteget lakásán is ellát munkaidőben. 
5. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
6. Elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet területileg 

illetékes szervének szakmai irányítását. 
7. A lakosság folyamatos egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében együttműködik az 

Országos Mentőszolgálattal, illetve a Pomázi Központi Ügyelettel. 
8. A gyermek háziorvos külön szerződés szerint végzi a gyermek és oktatási intézmények 

orvosi feladatait. 
9. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt gyermek háziorvosi feladatokat.  
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10. A gyermek háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az 
irányadók, amelyek betartásáért a gyermek háziorvos kötelezettséget vállal.  

11. A gyermek háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – 

szakmai, alkalmassági, stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással 

rendelkezik. A gyermek háziorvos köteles a felelősségbiztosítást jelen szerződés 

időtartama alatt fenntartani, annak költsége Őt terheli. 

12.  A gyermek háziorvos tevékenységét védőnő közreműködésével, valamint az általa 

alkalmazott gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi. Saját költségén 

gondoskodik a praxisban dolgozók feladatainak ellátásához jogszabályban előírt 

képzéséről és vállalja a jogszabályban előírt továbbképzésben való részvételt. A gyermek 

háziorvos tevékenységét a szükség szerint általa alkalmazott orvos igénybevételével is 

elláthatja a hatályos jogszabályokban előírt hatósági engedélyek birtokában. 

 

II. Az Önkormányzat kötelezettségei a rendelőépülettel kapcsolatban 

13.  A gyermek háziorvosi tevékenység folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat 
jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011 
Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti létesítményt EGÉSZSÉGHÁZKÉNT üzemelteti, amelyben 
külön rendelő helyiséget biztosít a gyermek háziorvosok részére melyet közösen 
használnak. A rendelő épület használatával összefüggő egyes kérdésekről a Felek külön 
szerződést kötnek.  

14.  Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 
használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
tartja.  
 

III. A gyermek háziorvos kötelezettségei működésével, a rendelőépülettel és a működéshez 

szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatban 

15.  A gyermek háziorvos az átengedett helyiségeket – jelen állapotában – kizárólag 
rendeltetésének megfelelően, a szerződésben foglalt feladatra használhatja. A rendelő 
más célra történő hasznosítására a működtető engedélyével jogosult.  

16.  A gyermek háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép, eszköz, 
műszer, személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, 
karbantartásáról. 
Saját költségére köteles gondoskodni a gyógyszer, vegyszer, kötszer, praxisbiztosítás, 
nyomtatvány, szakmai anyagok, munkaruha és védőruha beszerzéséről, valamint a vele 
együtt dolgozó egészségügyi szakdolgozók, írnokok finanszírozásáról. 

17. A gyermek háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése 
esetén az üzemeltetőt tájékoztatni köteles. 

 

IV. Helyettesítés rendje 

18.  A gyermek háziorvos az éves tervezett szabadságáról minden év március 1-ig írásban (e-
mail) tájékoztatni köteles az Önkormányzatot.  

19. A gyermek háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen 
bekövetkezett távolmaradásáról (szabadság, betegszabadság) tájékoztatja az 
önkormányzatot, azok tudomására jutásától számított 24 órán belül. 
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Távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A helyettesítő 
orvos személyét illetően az Önkormányzatot tájékoztatni köteles. A gyermek háziorvos 
helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a gyermek háziorvosi feladatkörre a 
jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. 

20.  A gyermek háziorvos jelen szerződés I. részében foglalt „A területi ellátási kötelezettség 
keretében ellátandó feladatok” helyettesítéséről a 13. pontban meghatározott 2011 
Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti Egészségház rendelő helyiségében köteles 
gondoskodni.   

21. Az Önkormányzat vállalja, hogy a gyermek háziorvos tervezett és váratlanul bekövetkezett 
helyettesítéseiről a lakosok kiszolgálása érdekében a település honlapján és újságján 
keresztül tájékoztatást nyújt. Erre vonatkozóan a gyermek háziorvos az önkormányzat 
által megnevezett munkatársának írásban (e-mailen) információt szolgáltat. 

 

V. Fenntartó felé történő beszámolási kötelezettség rendje 

22.  A gyermek háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az 
Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek az ellátás 
tapasztalatairól írásban tájékoztatást nyújt. 

 

VI. A szerződés megszűnése 

23.  A gyermek háziorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik: 
- közös megegyezéssel, 
- ha az Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátását egyébként vállaló gyermek 

háziorvossal bármilyen oknál fogva nem köt szerződést, 
- ha a gyermek háziorvos a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit neki felróhatóan, 

súlyosan megszegi (a szakmai, etikai kötelezettségszegést a Pest Megyei 
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet, illetve a Magyar Orvosi Kamara 
állapíthatja meg),  

- a gyermek háziorvos felmondásával (6 hónap), 
- az Önkormányzat felmondásával (6 hónap), 
- az Önkormányzatot megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga, ha a 

gyermek háziorvos jelen szerződésben foglalt feladat-ellátási kötelezettségét súlyosan 
megszegi.  

 

VII. A szerződés módosítása 

24.  A gyermek háziorvosi körzetekről szóló 9/2017.(II.24.). sz. önkormányzati rendeletben 
foglalt körzethatárok, illetve a körzetekhez tartozó közterületek módosítása esetére az 
Önkormányzat fenntartja a jogot a jelen szerződésben meghatározott körzetnek a 
háziorvosokkal történt egyeztetést követő módosítására. 

25.  Felek jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. 
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VIII. A vitás kérdések rendezése 

26.  Szerződő felek vállalják, hogy jelen szerződésből eredő egyes vitás kérdéseiket 
elsősorban peren kívül, tárgyalások útján rendezik. A vitás kérdések rendezése érdekében 
folytatott egyeztetések eredménytelensége esetén a Felek a Szentendrei Városi 
Bírósághoz fordulhatnak keresettel. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Jelen szerződésben foglaltakat felek annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 

Jelen szerződésben foglaltakat 2017. október 1. napjától kell alkalmazni. 
 

 

Budakalász, 2017. július 24. 

 

 

Rogán László    dr. Tordas Dániel 

polgármester                                csecsemő és gyermekgyógyász 

 

 

 

A szerződést szerkesztette:  Szendrei Eszter referens 

A szerződés jogi szempontból megfelelő: Dr. Papp Judit aljegyző 

A költségvetési keret rendelkezésre áll, a szerződést ellenjegyzem:  

Balsai Judit pénzügyi osztályvezető  

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: Hegyvári János osztályvezető 

A szerződés készült 6 példányban. 

(Önkormányzat 1-3. példány, Eü.Szolgáltató 4-6. példány) 
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Iktatószám:                /2017 
 
 

A BUDAKALÁSZI EGÉSZSÉGHÁZ HASZNÁLATÁRA IRÁNYULÓ  

SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2011 Budakalász, Petőfi tér 1, adószáma: 15730961-2-

13; KSH számjele: 15730961-8411-321-13) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, mint 

Üzemeltető, másrészről az  

 

DR. Tordas Dániel gyermek háziorvos, mint Használó,  

mindannyian együttesen: Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

Preambulum 

Budakalász Város Önkormányzata 2012-2013-ban megépítette az új budakalászi Egészségházat, 

amelyben valamennyi, a településen egészségügyi feladatot ellátó személynek tevékenysége 

végzése érdekében helyet biztosít. Budakalász Város Önkormányzata kifejezett célja, hogy a 

település polgárai a legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, az ennek színteréül 

szolgáló Egészségház működése pedig non-profit alapon biztosított legyen. Az építtető 

Önkormányzat 2015. március 1. napjával saját feladatként látja el az egészségügyi létesítmény 

működtetését.   

 

Használó az Önkormányzattal területi ellátási kötelezettséggel járó gyermek háziorvosi feladat-

ellátási szerződésben áll. A fentiek alapján az Üzemeltető és tulajdonos Önkormányzat az alábbi 

szerződést köti a Használóval. Az Üzemeltető a Használó feladat-ellátási szerződésében 

meghatározott egészségügyi tevékenység végzése céljából, a Használó használatába adja a 

Budakalász, Klisovác u. 6. szám alatt lévő új Egészségház vonatkozó épületrészét. A használatba 

adott épületrészt a feladat-ellátási tevékenységén felüli, de orvosi, gyógyászati tárgyú tevékenység 

idejére (kiegészítő használat), a Használó, az ellátási kötelezett orvos, annak Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója, és az utóbbi személyes közreműködésével működő gazdasági társaság korlátlanul 

jogosult használni.  

 

1. A Felek jelen szerződést határozatlan időre (minimum 5 évre) kötik 2017. október 1. napjától 

kezdődően.  

 

2. Használó a feladat-ellátási kötelezettségével összefüggő használatért és 3. pont szerinti 

kiegészítő használatért havi 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű díjat köteles fizetni. 

 

3. A Használó a használati díjat havonta, az Üzemeltető által kibocsátott számla alapján, annak 

kiállításától számított 15 napon belül köteles az Üzemeltető Raiffeisen Banknál vezetett 

12001008-00173183-00100006 számú egyszámlájára átutalni. 
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4. Abban az esetben, ha a kiegészítő használó személye eltér a Használótól, úgy Használó kérése 

alapján az Üzemeltető köteles az 2. pont szerinti díjról a számlát megbontva kibocsátani, 

10.000,- Ft összegben Használó, és 10.000,- Ft összegben a kiegészítő használó fizetési 

kötelezettségéről szólóan. 

 

5. Üzemeltető viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így 

különösen, de nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna-, 

kommunális hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját, a felvonó 

üzemeltetés-, a kazán-, a klímaberendezés-, a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-

mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott épületrészen, és a 5. pontban meghatározott 

épületrészen kívüli épületrész takarítás-, gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a szükséges 

tisztasági festés költségeit. 

 

6. Használó köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 

szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 

internet szolgáltatóval szerződést kötni, Üzemeltető az ehhez szükséges hozzájárulást 

megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 

személyzetével, de Üzemeltető eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 

közösen gondoskodnak. 

 

7. Használó vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával 

használja, a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, 

illetve jelen szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Üzemeltető irányában fenntartja a 

folyamatos tájékoztatást, együttműködést. 

 

8. Üzemeltető szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és követelményeknek megfelelő 

működtetését. 

 

9. Az Egészségházat üzemeltető önkormányzat és egyben tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a 

Használó az Egészségházat (2011 Budakalász, Klisovác u. 6.) működése telephelyeként 

bejegyezze. 

 

10. Használó tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” 

táblával ellátott területegységét az Üzemeltető kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző 

orvosok számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 

11. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 

teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 

valamennyi egyéb berendezésre is.  
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12. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Használó felé a számlákat határidőben kibocsátja, a hozzá 

befolyó összegeket pedig Budakalász Város Önkormányzata döntéseinek megfelelően 

használja fel, ezen felül ellátja a létesítmény működtetésével, üzemeltetésével összefüggő 

valamennyi feladatot, és gondnokságot tart fenn, az egészségügyi szakhatóság által 

megkövetelt mértékben tisztasági festést végez. 

 

13. Az Üzemeltető az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

-  a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 

-  a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Üzemeltető felróhatóan okozta, 

-  baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 

-  vis maior esetek 

-  pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 

-  a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő eljárása.  

 

14.  A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Használó köteles az 

Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély 

viselésére vonatkozó szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen 

szerződésben foglaltak szerint alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan 

kijelentik, hogy a kárveszély és minden bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a 

Használó által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag az 

Üzemeltetőt terheli. 

 

15. Az Üzemeltető köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Használót a létesítmény 

zavartalan használatában gátolná. A Használó köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 

szerződésszerűen használni. Az Üzemeltető a Használó indokolt zavarása nélkül, bármikor 

előzetes bejelentés alapján, és a Használó képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, 

hogy utóbbi rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a 

létesítményt.  

 

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Használó köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és 

hatáskörében beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a 

létesítménnyel, mint épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, 

illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások 

megtartása mellett folytatni. 

 

17. A Felek megállapodnak, hogy az orvosi praxisjog értékesítése vagy öröklése esetén a 

praxisjogot megszerző személlyel, akivel az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, e 

szerződés szerinti feltételekkel köti meg az üzemeltetési szerződést.  
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18. A Használók kötelesek az Üzemeltető megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, az Üzemeltető ezeket használni csak 

kárelhárítás érdekében jogosult. 

 

19. A felek nyilatkoznak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos napi kérdésekben az alábbi 

személyek jogosultak nyilatkozni: 

az Üzemeltető  

nevében:  PÁL JÓZSEF gazdasági- és adó irodavezető  

telefonszám:  70/455-6937 

e-mail cím:  pal.jozsef@budakalasz.hu 

a Használó  

nevében:  DR. TORDAS DÁNIEL csecsemő és gyermekgyógyász 

telefonszám:  30/3434523 

e-mail cím:  d.tordas@gmail.com 

 

20. A Felek a jelen szerződés teljesítése céljából együttműködni kötelesek. A jelen szerződéssel 

kapcsolatban a Felek a birtokukba került adatokat, tényeket, információkat kötelesek 

bizalmasan kezelni, kivéve a törvényben rögzített kötelezettségek érdekében közlendő 

adatokat, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatják fel, harmadik 

személynek nem adhatják tovább.  

 

21. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek szabályos eljárásban 

meghozott döntésen alapuló aláírásával módosítható. Üzemeltető 2018. január 1. napját 

követően évente jogosult a 2. pontba foglalt díjat legfeljebb az előző évi fogyasztói árindex 

mértékével megegyező mértékkel emelni. 

 

22. A felek kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy közöttük a szerződés minden pontja, minden 

nyilatkozat és szerződéses tartozék kapcsán akarategység van.  

 

23. Jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében – a jelen szerződésben foglalt 

kivétellel – elsősorban a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen 

szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt három - egymással szó szerint megegyező - példányban, cégszerűen írtak alá. 
 

Budakalász, 2017. július 24. 
 

 

 

………………………………………. 

Budakalász Város Önkormányzat, 

mint üzemeltető 

Rogán László polgármester 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Dr Tordas Dániel Csecsemő és 

gyermekgyógyász,  

mint Használó 
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